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ABSTRACT – The assessment of the bio-effects due to the exposure of biological material to 
nonionizing electromagnetic field requires dosimetric estimates; they could be performed through 
experimental as much as computational methods. The experimental conditions should provide the 
existence of a controlled electromagnetic testing environment; for the study of the far field  
exposure to microwaves, this usually is produced in a TEM cell. Numerical modeling could 
complement the experimental study. Once the model is built and validated, it becomes possible to  
compute the dosimetric quantities at each location inside the exposed sample, while the 
measurements are much more limited. A numerical model of the TEM cell and the associated 
analysis of the electromagnetic field distribution are presented here; the model is based on the 
finite element method. The paper focuses on the validation of the model, both through experiment  
and by comparison of the results obtained with two different numerical approaches.  
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1. INTRODUCERE 
 
Studiul efectelor biologice în cazul ţesuturilor vii expuse la câmp electromagnetic 
neionizant reprezintă un domeniu de cercetare în amplă desfăşurare, având în vedere atât 
complexitatea fenomenelor biofizice şi biologice implicate, cât şi varietatea condiţiilor de 
expunere întâlnite în împrejurări ce ţin de condiţiile curente de viaţă. Studiile care se fac 
asupra efectelor biologice vizează în prezent, în egală măsură, atât domeniul frecvenţelor 
joase (campuri statice şi cele de frecvenţă industrială), cât şi domeniul frecvenţelor înalte 
(unde radio şi microunde). Dacă abordarea efectelor expunerii mediilor biologice la câmp 
electric şi/sau magnetic de joasă frecvenţă reprezintă un domeniu de cercetare mai recent, 
aparţinând ultimelor două decenii, expunerea la radiofrecvenţă este studiată din perioada 
imediat următoare celui de-al doilea război mondial şi a fost mereu asociată utilizării 
radiaţiei electromagnetice în sistemele de detecţie şi comunicaţii. In prezent însă, 
aplicaţiile bazate pe tehnologiile wireless cunosc o dinamică, pe cât de benefic legată de 
atuurile civilizaţiei moderne (comunicaţiile, transmisia datelor şi a informaţiilor, 
monitorizare, detecţie, semnalizare, etc.), pe atât de controversată în privinţa riscului pe 
care mediul electro-magnetic intensiv îl  poate prezenta pentru sănătatea populaţiei şi a 



efectelor biologice (benefice sau dăunătoare) asociate cu dezvoltarea plantelor şi 
animalelor în acest mediu.  

Orice studiu biologic în acest domeniu necesită un program experimental riguros, 
care presupune în primul rand posibilitatea creării şi monitorizării unui mediu 
electromagnetic controlat. Pentru analize dozimetrice în eşantioane biologice de mici 
dimensiuni (mostre de ţesuturi anatomice, culturi celulare, seminţe de plante, etc.) se pot 
folosi, pentru expunerea la radiaţie electromagnetică din gama radiofrecvenţelor, incinte 
de tipul celulelor TEM, care asigură atât izolarea (relativă de mediul înconjurător), cât şi 
producerea şi măsurarea parametrilor unui câmp electromagnetic de înaltă frecvenţă cu o 
distribuţie comparabilă cu cea a campului electromagnetic în aer liber, la distanţă de sursă 
(aşa numitul camp depărtat). Acest tip de echipament a fost inventat de Myron L. 
Crawford în anul 1974, în cadrul Biroului Naţional de Standarde al SUA, ca alternativă 
mult mai ieftină la camera anechoică, pentru încercări de susceptibilitate la interferenţe 
electromagnetice şi pentru măsurarea cu precizie a emisiilor electromagnetice în cazul 
aparaturii electronice de mici dimensiuni. În ultimul deceniu celula TEM a început să fie 
folosită şi pentru studiile biologice, ca incintă de expunere controlată la unde 
electromagnetice [1-4]. 

Celulele TEM poartă această denumire deoarece sunt realizate pentru a asigura un 
mod de propagare al undelor electromagnetice cât mai apropiat de cel Transversal Electro-
Magnetic, similar unui cablu coaxial. Celula TEM este construită dintr-o cameră de formă 
paralelipipedică, conectată pe o parte (printr-un conector de adaptare şi un cablu coaxial) 
la generatorul de radiofrecvenţă, iar pe cealaltă parte la o impedanţă de adaptare; 
dimensiunile incintei se ajustează la cele ale conectorilor laterali prin volume de forma 
unor trunchiuri de piramidă, care prelungesc lateral celula; pereţii celulei sunt construiţi 
din material conductor. Interiorul celulei este străbătut de o folie conductoare, aşa numitul 
septum sau conductor central, care nu face contact electric cu pereţii, având rol în 
ghidarea undelor. Atât pereţii laterali, cât şi septumul, reprezintă deformări şi adaptări la 
geometria celulei ale principiului constructiv al cablului coaxial; pereţii celulei sunt în 
contact electric cu stratul conductor exterior al cablului coaxial, iar septumul este conectat 
la miezul conductor al acestuia. Forma şi dimensiunile celulei sunt corelate cu gama 
frecvenţelor de lucru care asigură propagare TEM. Aceste celule se construiesc uzual pană 
la 2 GHz. 

 
2. MODELUL NUMERIC AL CELULEI TEM (MODELUL “FEM 3D”) 

 
In lucrarea de faţă se prezintă datele geometrice şi modelul numeric pentru o astfel 

de celulă TEM, destinată să fie utilizată într-un studiu dozimetric, în cadrul unui program 
de cercetare a efectelor biologice non-termice prin expunere controlată la microunde a 
unor eşantioane de seminţe de cereale. Modelul numeric este necesar pentru a extinde 
gama de determinări dozimetrice dincolo de limitările impuse de posibilităţile de 
monitorizare a încălzirii şi de măsurare a intensităţii câmpului electric în interiorul 
eşantionului.  

Celula TEM disponibilă pentru acest studiu (model IFI CC 104 SEXX produsă de 
Instruments for Industry Inc.) este destinată utilizării generale în teste de compatibilitate 
electromagnetică; pentru a o folosi în studiul biologic a fost nevoie de o evaluare 
prealabilă a performanţelor sale, ceea ce s-a realizat prin măsurători şi modelare. Forma şi 
dimensiunile sunt prezentate în Figura 1 şi în Tabelul 1.  

Tot în Tabelul 1 sunt date şi dimensiunile unei alte celule similare, care a fost 
utilizată pentru validarea modelului numeric prezentat aici, prin comparaţie cu un alt 
model numeric, prezentat în literatură [2]. În programul experimental celula a fost 
utilizată la frecvenţe în gama 0,8 … 1,8 GHz. 



In majoritatea cazurilor, modelele 
numerice prezentate în literatura de 
specialitate se referă numai la partea 
centrală a celulei (zona în care se face 
expunerea) şi se consideră fie regimul 
electrostatic, fie modul TEM reprezentat 
de o repartiţie uniformă a campului 
electric, ceea ce permite adoptarea 
simetriei plan paralele [1, 3]. Abordarea 
numerică permite însă elaborarea unui 
model mai realist, în care să fie 
reprezentată întreaga celulă, în 3D, şi să 
se considere diferite regimuri de lucru, 
ca de exemplu modelele descrise în [2] şi 
[4], unde se utilizează metoda 
diferenţelor finite în domeniul timp – 
FDTD, sau în [5] pentru metoda 
elementelor finite - FEM. 

Tabelul 1. Celula TEM - dimensiuni 

[mm] 

Celula TEM 
model 

IFI CC 104 
SEXX 

Celula TEM, 
model articol 

[2]  

A 450 300 
B 450 80 
C 450 136 
L 850 564 
a 25 21 
b 25 19 
c 19 14 

a1=a2 225 140 
b1=b2 224 39.5 

b3 380 100 
d 2 1 

d1=d2 200 132 
g 35 18  

 
 

 
 

  

  
 

Fig. 1 Geometria celulei TEM 
 

 
Modelul FEM 3D prezentat aici este o reprezentare în spaţiu, cât s-a putut de 

fidelă, a celulei din figura 1; implementarea s-a realizat cu pachetul software COMSOL 
Multiphysics [9], dedicat rezolvării cu metoda FEM a problemelor descrise de ecuaţii 
diferenţiale. Modulul de Radiofrecvenţă a fost utilizat pentru modelarea regimului 
armonic de propagare, cu pulsaţia 
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" = 2#f , fiind rezolvată ecuaţia undelor 
electromagnetice exprimată în funcţie de intensitatea câmpului electric E, în reprezentare 
complexă, 
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µ,  ",  # reprezentând proprietăţile mediului. Condiţiile de frontieră introduc 
interfaţa cu mediul înconjurător şi sursa de microunde. Astfel, pereţii metalici laterali ai 
incintei şi suprafeţele septumului, fiind realizate din material conductor, admit condiţia de 
anulare a componentei tangenţiale a campului electric: 
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n"E = 0 . (2) 
 
În cazul celulei ne-încărcate cu proba biologică şi în absenţa oricărui adaos de materiale 
absorbante pe pereţii incintei este posibilă adoptarea simetriei în raport cu un plan 
longitudinal (în lungul direcţiei de propagare şi perpendicular pe septum), ceea ce 
contribuie cu reducerea la jumătate a volumului de calcul. Pe planul de simetrie se 
stabileşte o condiţie similară cu (2), dar aplicată intensităţii câmpului magnetic. 
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n"H = 0. (3) 
 
Sursa de microunde este stabilită la capătul din stânga al celulei; pe suprafaţa de secţiune 
a ghidului de unde se aplică o condiţie de tip port, care asigură propagarea în modul TEM 
prin descrierea repartiţiei spaţiale şi temporale a intensităţii câmpului electric incident  cu 
intensitatea 
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E0 . 
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Capătul opus al celulei se închide cu o impedanţă de adaptare (50 ohm), ceea ce numeric 
revine la aplicarea unei condiţii de frontieră de tip impedanţă, prin care se anulează 
reflexiile undelor pe suprafaţa respectivă (
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Es = 0). 
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 Pentru stabilirea desimii reţelei de discretizare s-au făcut teste de acurateţe, care 
vizează conservarea puterii electrice transmise prin celulă. Regimurile studiate au fost: 
propagarea armonică pentru studiul funcţionării normale a celulei şi regimul general 
variabil (analiză în timp) pentru cazul determinării repartiţiei de câmp electric la momente 
diferite de timp şi estimarea coeficienului de undă staţionară (voltage standing wave 
ratio) VSWR. 

 
3. VALIDAREA MODELULUI NUMERIC  
 
 Pentru a asigura încrederea necesară utilizării modelului numeric descris (modelul 
FEM 3D), acesta a fost verificat şi validat prin două metode: (1) verificarea prin 
compararea rezultatelor între două modele numerice realizate, cu metode diferite, pentru 
aceeaşi celulă; (2) verificarea prin comparaţie cu date experimentale. În cele ce urmează 
se prezintă premizele şi rezultatele celor două tipuri de verificări. 
 
3.1. VERIFICAREA CU DOUĂ METODE NUMERICE 
 

Modelul fizic utilizat în acest caz este descris detaliat în literatura de specialitate, 
în articolul [2], şi reprezintă o celula TEM clasică, cu o construcţie similară celulei de ip 



IFI CC 104 prezentată în paragraful 1, figura 1, dar cu alte dimensiuni, aşa cum sunt 
indicate în Tabelul 1.  

În lucrarea [2] se realizează, cu metoda FDTD, o analiză a calităţii câmpului 
electric din interiorul celulei, prin estimarea factorului de undă staţionară (VSWR) la 
frecvenţa de lucru a celulei, de 837 MHz. Metoda de calcul a VSWR presupune urmărirea 
dinamicii distribuţiei intensităţii câmpului electric (componenta după coordonata z, 
perpendiculară pe septum şi pe direcţia de propagare, Ez) la câteva momente de timp în 
cadrul unei perioade şi calculul raportului maxim între valori extreme ale acestei mărimi. 
Figura 2a, preluată din lucrarea [2], este ilustrativă pentru estimarea factorului VSWR; 
sunt reprezentate distribuţiile spaţio-temporale ale mărimii Ez, la patru momente 
succesive dintr-o perioadă temporală şi pe distanţa corespunzătoare spaţiului din interiorul 
celulei, după direcţia longitudinală (x), în planul de simetrie (y = 0) şi în imediata 
vecinătate a septumului, la cota z = 4 mm. VSWR se calculează conform definiţiei, adică 
prin raportul dintre amplitudinile extreme (cea mai mare şi cea mai mică) ale oscilaţiilor 
spaţiale ale mărimii Ez; valoarea obţinută şi specificată în articolul citat este de 1.25.  

Metoda descrisă a fost aplicată identic în cazul reprezentării aceleiaşi celule TEM 
după modelul FEM 3D, iar rezultatele sunt prezentate în figura 2b. VSWR estimat pentru 
distribuţiile Ez are, de această dată, valoarea 1.27 care diferă nesemnificativ de cea 
calculată cu metoda FDTD. 
 
 

  
  

a. Imagine preluată din articolul [2] 
VSWR = 1,25 

b. Imagine realizată cu modelul FEM 3D 
VSWR = 1,27 

  
Fig. 2.   Distribuţia după direcţia de propagare a componentei Ez a intensităţii câmpului 

electric, la  4 momente de timp aparţinând unei perioade (momentele sunt marcate în legendă) 
 
 
 După acelaşi principiu, al comparaţiei între rezultatele obţinute în [2] cu metoda 
FDTD şi cele obţinute de noi cu metoda FEM, s-a verificat acurateţea modelului FEM 3D 
şi prin determinarea repartiţiei puterii specifice (specfic energy absorption rate) SAR în 
interiorul unui vas de sticlă umplut cu material biologic şi aşezat pe septum, în zona 
centrală a celulei din [2]. Dimensiunile şi poziţia vasului, zona în care s-au făcut 
determinările, ca şi proprietăţile electrice ale sticlei şi ale mediului celular sunt cele 
precizate în [2]. Frecvenţa de lucru este şi în acest caz de 837 MHz, iar puterea sursei de 
microunde are valoarea de 10 mW. In articolul citat s-a studiat cât de importantă este 
considerarea grosimii exacte a vasului de sticlă (mai precis a fundului său), pentru 
repartiţia SAR în cultura celulară expusă. Figura 3.a, preluată din articolul citat, compară 



repartiţiile SAR pentru trei grosimi ale fundului incintei de sticlă (valorile 0 mm, 0.3 m şi 
1 mm), iar figura 3.b pune în evidenţă rezultatele similare, obţinute în aceleaşi condiţii, cu 
modelul FEM 3D pentru valorile de 0 mm şi respectiv de 1 mm ale aceleiaşi dimensiuni.  
 
 

 
 

  
a. Imagine preluată din articolul [2] b. Imagine realizată cu modelul FEM 3D 

  
Fig. 3.   Distribuţia SAR în interiorul unui vas de sticlă cu material biologic, după axa 

longitudinală, la jumătatea înălţimii vasului aşezat pe septum;  
se compară cazurile în care grosimea fundului vasului de sticlă  

are valorile:  0 mm, 0.3 mm şi 1mm (f = 837 MHz, Pin = 10 mW) 

 
 Ambele exemple arată o foarte bună corelare între rezultatele obţinute cu metode 
numerice diferite, pentru rezolvarea aceleiaşi probleme de distribuţie a câmpului electric, 
respectiv a puterii specifice, într-un vas cu material biologic.  

Principalele deosebiri dintre modelul FDTD şi modelul FEM ţin de specificul 
fiecăreia dintre cele două metode. În cazul FDTD reţeaua de discretizare este 
restricţionată la elemente paralelipipedice şi este o reţea regulată, astfel că ea nu se 
mulează întotdeauna perfect pe geometria modelului fizic. În cazul de faţă sunt alterate 
suprafeţele frontierelor, mai ales cele din zona volumelor piramidale laterale, iar 
discretizarea subdomeniului vasului cu proba biologică implică existenţa unor elemente de 
reţea umplute parţial cu sticlă şi parţial cu material biologic, sau cu aer; pentru acestea s-
au introdus nişte proprietăţi de material mediate oarecum empiric. Metoda FEM permite, 
în schimb, generarea unei reţele tetraedrale adaptive, care asigură o mai mare acurateţe în 
reprezentarea geometriei şi în atribuirea proprietăţilor de material; în plus, desimea reţelei 
se poate adapta uşor detaliilor geometrice sau zonelor de neregularitate a repartiţiei 
mărimilor calculate. O altă deosebire dintre cele două metode se referă la modul de 
conectare a celulei cu circuitul exterior. Metoda FDTD permite cuplarea problemei de 
câmp cu elemente de circuit (sursa de microunde şi impedanţa de adaptare), în timp ce 
metoda FEM introduce aceste legături prin condiţii de frontieră pe cele două porturi 
(respectiv pe suprafeţele laterale de la capetele celulei). Din comparaţia făcută rezultă că 
cele două metode produc rezultate foarte apropiate, iar opţiunea pentru una sau cealaltă 
este o chestiune de accesibilitate. 
 
3.2 VERIFICAREA EXPERIMENTALĂ 
 
 Asupra celulei TEM  utilizată în programul de cercetare biologică (modelul IFI  CC 
104 SEXX), cu geometria şi dimensiunile prezentate în figura 1 şi în tabelul 1, s-au făcut 
estimări ale factorului de undă staţionară VSWR, atât prin măsurători, cât şi prin calcule. 



Testele experimentale au fost realizate la Academia Forţelor Terestre din Sibiu, iar 
determinarea numerică s-a realizat, cu modelul FEM 3D pentru aceeaşi celulă TEM, la 
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti. 
 Pentru măsurători s-a utilizat un analizor de reţea PNA-L, model N5230A-Agilent 
pentru gama de frecvenţe 10 MHz – 40 GHz, conectat la portul de intrare al celulei TEM; 
la portul de ieşire s-a conectat o impedanţă de adaptare 

! 

Z0 = 50" . S-a determinat prin 
măsurători coeficientul de reflexie la portul de intrare, parametrul S11, pentru o gamă de 
frecvenţe între 0.8 – 1.8 GHz, calculandu-se apoi factorul de undă staţionară 

! 

VSWR = 1+ S11( ) /  1" S11( ). VSWR s-a determinat de asemenea şi prin calcul, la aceleaşi 
frecvenţe pentru care s-au realizat măsurătorile, cu ajutorul modelului FEM 3D, aplicând 
metoda descrisă anterior în paragraful 3.1, pentru distribuţiile mărimii Ez din imediata 
vecinătate a septumului. Comparaţia dintre rezultatele obţinute cu cele două metode este 
ilustrată de figura 4; după cum se observă, valorile sunt comparabile, diferenţele relative 
fiind sub 25%, ceea ce reprezintă o bună verificare a metodei de calcul prin experiment. 
  
 

 

Fig. 4 Comparaţie între determinările prin măsurători şi calcul  
ale factorului de undă staţionară VSWR 

 
 
4. CONCLUZII 
 
 In studiul dozimetric al expunerii materialelor biologice la câmp electromagnetic, 
abordarea experimentală şi cea prin modelare numerică sunt tehnici complementare de 
studiu. Modelul numeric este limitat de anumite ipoteze simplificatoare, care impun un 
grad mai mare sau mai mic de idealizare, în funcţie de resursele de calcul disponibile şi de 
metoda numerică adoptată. Odată ce a fost elaborat şi testat, modelul numeric dă 
posibilitatea efectuării de investigaţii mai complete, în special evaluarea mărimilor 
dozimetrice în interiorul probelor expuse şi permite varierea relativ simplă a condiţiilor de 
expunere şi a tipului de material analizat; este de asemenea economic şi adaptabil unei 
game largi de determinări. Pentru a conferi însă încredere în rezultate, este nevoie de o 
atentă validare a sa, ceea ce se face, cel mai sigur, prin teste experimentale. Măsurătorile, 
în mod deosebit în gama radiofrecvenţelor, sunt pretenţioase deoarece sunt puternic 



supuse interferenţelor electromagnetice; de aceea este necesară respectarea unor condiţii 
speciale de compatibilitate electromagnetică (ecranare, amplificare, aparate de precizie, 
etc.), ceea ce le face scumpe şi pentru executarea lor este nevoie de personal calificat, 
aparatură de precizie şi de un mediu controlat.  
 In această lucrare a fost prezentat un model numeric pentru o celulă TEM, bazat pe 
utilizarea metodei elementelor finite în implementarea realizată de pachetul software 
COMSOL Multiphysics. Modelul a fost validat cu succes, prin două metode: comparaţia 
cu un alt model numeric bazat pe metoda diferenţelor finite în domeniul timp (s-au 
comparat rezultate obţinute prin rezolvarea aceleiaşi probleme de modelare a celulei TEM 
cu cele două metode) şi comparaţia unor rezultate experimentale cu valori numerice 
obţinute prin modelarea aceleiaşi celule (s-a determinat variaţia cu frecvenţa de lucru a 
factorului de undă staţionară VSWR).  
 

* * * 
 

Cercetarea prezentată s-a desfăşurat şi este valorificată în cadrul proiectului  
CEEX cod PC-D06-PT10-464/2005 şi a grantului CNCSIS tip A, cod 357/2007,  

finaţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
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